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الوزير البصيري يستمع لشرح اخلبير األجنبي على األكشاك الذكية

د. محمد البصيري خالل زيارته جلناح مايكروسوفت

جناح »زين« في املعرض

أعلنت شركة زين أنها استقبلت 
أعدادا كبيرة من اجلمهور خالل 
األيام املاضية من معرض انفو 
كونكت والذي تستضيفه أرض 
املعارض في مشرف، وذلك من 
خالل تزايد اإلقبال على العروض 
واخلدمات التي تقدمها في قاعة 
»7« والتي تتواجد فيها مع شبكة 

موزعيها.
وذكرت الش���ركة ف���ي بيان 
صحافي انها تقدم من خالل هذا 
املعرض مجموعة من اخلدمات 
املبتكرة وسلسلة من العروض 
واملفاجآت، باإلضافة إلى تقدمي 
الع���روض املجانية  العديد من 
على خدمات الصوت والبيانات 

ومكاملات الڤيديو.
ودعت زين اجلمهور لزيارة 
جناحها ال���ذي يعج باحلضور 
الكثيف من موزعيها، واالستفادة 
من كمية العروض والهدايا التي 
لم يتم طرحها من قبل، مشيرة 
إلى أنها ومن خالل هذه النسخة 
من املعرض تقدم فرصة ممتازة 
إلقامة حوار مع عمالئها مباشرة 
والتواصل معهم، خصوصا انها 
تسعى إلى أن ترسي دعائم جديدة 
في هذا العام لتعيد تشكيل طرق 
اتصالها م���ع عمالئها من خالل 
التنوع في اخلدمات واالبتكار«.
الدعوة  الش���ركة  ووجه���ت 
حملبي اس���تخدام أجهزة البالك 
بيري واجهزة اإليجو، مشيرة إلى 
أنها تقدم مجموعة من العروض 
احلصرية ذات الس���رعات غير 
املس���بوقة في السوق الكويتية 

خالل فترة إقامة املعرض.

الوطنية  الش���ركة  أعلن���ت 
لالتصاالت عن تطوير برنامج 
مكاف���آت للعمالء بتطبيق افكار 
جديدة تؤك���د من خاللها أنها ال 
تألو جهدا ف���ي مكافأة عمالئها 
املخلصني وتلبية احتياجاتهم، 
ومنحهم فرصا عدي���دة للفوز 
مبكافآت مميزة وفقا جلمع العميل 
عددا معينا من النقاط واستبدالها 
بجوائز ومكافآت قيمة من شركاء 

الوطنية.
ومتنح الشركة فرصة جديدة 
لعمالئه����ا وزوار جناحه����ا في 
املع����رض املقام حاليا في ارض 

املع����ارض مبنطقة مش����رف »انفوكونكت 2011«، 
فما عل����ى العميل س����وى القيام بزي����ارة متجر 
الهدايا في جناح الشركة الوطنية لالتصاالت في 
معرض »انفوكونكت 2011« لس����حب كوبون من 
داخل »صندوق احلظ« )LUCKYBOX( ويحمل كل 
كوبون مجموعة من النقاط تتراوح بني 670 نقطة 

و10000 نقطة.
 وصرح عبدالعزيز البالول مدير إدارة العالقات 
العامة في الوطنية لالتصاالت بأن برنامج »مكافآت 
الوطنية »هو »خطوة لتعزيز عالقتنا مع عمالئنا 
الذين أولونا وغمرونا بثقتهم ودعمهم على الدوام 

وبوقوفهم معنا جنحنا في الفوز 
بلقب العالمة التجارية الرائدة في 

دولة الكويت واملنطقة.
وتعهد مبواصلة تقدمي خدمات 
مبتكرة ذات جودة عالية خلدمة 
العمالء والوصول الى املستوى 

االبداعي في عالم االتصاالت.
وأضاف البالول في تصريح 
صحافي أن الوطنية لالتصاالت 
إقام���ة معرض  تنته���ز فرصة 
»انفوكونكت 2011« الغناء جتاربنا 
مع عمالئن���ا حي���ث انهم على 
موع���د يومي مع ابرز العروض 
احلصرية واملسابقات الترفيهية 
مع كل من املذيعني محمد طاحون وأماني البلوشي 
وفرصة ذهبية اللتق���اط الصور واحلصول على 
توقيع خاص من أملع النجوم أمثال محمد حماقي 
ومريام فارس ومنى أمرش���ا وعبدالفتاح قريني 
الذين يتواجدون يوميا من الساعة 6 إلى 9 مساء 

في جناح »الوطنية«.
وختم البالول تصريحه بتوجيه دعوة للجمهور 
باقتناص الفرصة وزيارة جناح الوطنية الذي صمم 
بشكل مدينة متكاملة ويقام على مساحة كبيرة من 
املعرض باإلضاف���ة إلى تواجد العديد من موزعي 

الوطنية املعتمدين في املعرض.

أعلن مدي���ر املش���اريع في 
العربي���ة خلدم���ات  الش���ركة 
الكمبيوت���ر »امي���س« ط���ارق 
جمال الدين ان الشركة تعرض 
خالل مش���اركتها ف���ي معرض 
»إنفوبيز 2011«، األكشاك الذكية 
والتي ترس���خ مفهوم احلكومة 
اإللكترونية عن طريق تس���ليم 
وتسلم بطاقات، رخص قيادة، 
جوازات سفر، فواتير، او اي كتاب 
يطلبه املوظف من إدارته دون اي 
مراجعات ملوظفي اجلهات التي 
تصدر هذه الكتب، مش���يرا إلى 
ان الكويت ستكون أول دولة في 
العالم تعرض أحد األكشاك الذكية 
للبنوك واخلاصة بتسليم وتسلم 
بطاق���ات االئتمان دون مراجعة 
موظفي البنك او انتظار شخص 
من ش���ركة التوصيل، مؤكدا ان 
الشركة تعتبر من أولى الشركات 
الت���ي تبن���ت حص���ر وتوثيق 
القوانني والتشريعات  وفهرسة 
والقرارات ذات الصلة في محاولة 
منها للوصول إلى هيكلة كاملة 
الكويت  لوزارات ومؤسس���ات 
إميان���ا منها بض���رورة تدعيم 
برنامج وطني يسهم في تدعيم 
إدارة وثائق مؤسسات الدولة مبا 
يضمن جناح هذه املؤسسات في 
تأدية أعمالها وحتقيق أهدافها من 
خالل استخدام معلوماتها املوثقة 
في خدم���ة التنمية ودعم اتخاذ 
القرار خاصة في ظل التزايد الهائل 
في كمية املعلومات والذي يطلق 
عليه »انفجار وثورة املعلومات« 
الذي يجعل م���ن الصعب على 

الشركة أعدت فقرات خاصة للعائالت على مسرحها في قاعة »7« بأرض المعارض

»زين« تقّدم مفاجآت وخدمات مبتكرة
وعروضًا مجانية لجمهور معرض »إنفو كونكت 2011«

وأوضحت ان سلسلة العروض 
الت���ي تقدمها هذا العام تتضمن 
املبتكرة  املنتج���ات  العديد من 
على أكبر مائدة من احلسومات، 
مبينة أنها لن تكتفي بعروضها 
املميزة هذه فحسب، فاجلمهور 
س���يكون مدعوا أيضا حلضور 
ومشاهدة مسرحها اخلاص في 
صالة االس���تقبال لالس���تمتاع 
بالعديد من الفقرات واملسابقات 
والتي ستشهد توزيع العديد من 

اجلوائز والهدايا القيمة.

الش���ركة دعوة  كما وجهت 
رسمية جلميع العائالت واألسر 
حلض���ور األنش���طة والفقرات 
الترفيهية والتثقيفية التي ستقوم 
بتقدميه���ا من خالل مس���رحها 
الذي شيدته في الصالة نفسها 
واالستمتاع مبشاهدة العديد من 
الشخصيات الشهيرة مثل الشيخ 
مش���اري العفاسي الذي سيطل 
على زوار قاعة زين يوم اجلمعة 
الساعة 7 مساء ثم الفنانة مرام 
يوم السبت الساعة 7 مساء، على 

املسرح الذي أعدته خصيصا لهذه 
املناسبة.

وأضافت بقولها: »لقد حرصنا 
عل���ى أن نوف���ر مناخ���ا عائليا 
ومتنفسا أسريا في هذه املشاركة، 
وهو ما س���تترجمه العديد من 
اليومية على مسرح  املسابقات 
زين، وذل���ك من خ���الل تقدمي 
برنامج ترفيهي يومي للعائالت 
واألسر التي ستزور املعرض، مع 
تقدمي فرص عديدة للدخول في 
السحوبات التي ستجريها على 

مجموعة من السيارات وأجهزة 
الهواتف الذكية«.

الش���ركة  اجلدير بالذكر أن 
أعدت مفاجأة من نوع خاص في 
األنشطة اخلتامية للمعرض وهي 
إعطاء الفرصة جلميع املشتركني 
في خدماتها خ���الل فترة إقامة 
الس���حب  املعرض للدخول في 
 BMW Z4 على اجلائزة الكبرى
2011، والعديد من اجلوائز النقدية 
الضخمة والتي تبدأ من 5 آالف 

إلى 10 آالف دوالر.

عند زيارتهم لجناحها المميز في معرض إنفوكوكنت

»الوطنية لالتصاالت« تمنح أعضاء
برنامج مكافآت »الوطنية« نقاطًا مجانية

..و»ايمس«: الكويت أول دولة في العالم 
تعرض األكشاك الذكية للبنوك

.. و»مايكروسوفت« تعرض منتجاتها وتقنياتها 
المبتكرة في معرض »إنفوبيز 2011«

اليوم« منذ بدء صدورها وقد مت 
االنتهاء من املرحلة األولى من 
الطباعة وجار التعاقد مع ديوان 
اخلدم����ة املدنية لتنفيذ املرحلة 
الثانية من املشروع وهي مرحلة 
توثي����ق التش����ريعات اإلدارية 
بطريق����ة علمية وعملية مبنية 
على منهجية التوثيق املتطورة 
الديوان في املرحلة األولى  إلى 
بحيث تك����ون قابلة للتحديث، 
وإنش����اء فهارس متع����ددة لها 
وإنشاء مكنز قانوني متخصص 
للمشروع وذلك في شكل ورقي 

والكتروني.
ولفت الى ان الشركة ستصدر 
هذه النصوص والتشريعات في 
مجلدات فاخرة لتكون حتت أيدي 
متخذي القرار ومستخدمي هذه 

النصوص والتشريعات.

وإلى جانب ذلك، س���تغتنم 
الفرصة  مايكروسوفت اخلليج 
اثن���ني م���ن منتجاتها  لعرض 
أمام احلضور، إحداها  املبتكرة 
تقني���ة »كينيكت إكس بوكس« 
التي تتيح االستمتاع باأللعاب 
دون احلاجة إلى وحدات حتكم، 
والتي ميكن أن تستخدم كمنصة 

تعليمية وترفيهية.
كما يتيح املعرض لزوار جناح 
»مايكروسوفت« فرصة معاينة 
»وين���دوز فون 7«، أحدث نظام 
تشغيل أجهزة الهاتف الذكي من 
مايكروسوفت والذي أحدث ظهوره 
ثورة ف���ي عالم الهواتف الذكية 
احلالي نظ���را لقدراته املتميزة 
في مساعدة املس���تخدمني على 
الوصول إلى املعلومات والبيانات 
واخلدمات املتوافرة على شبكة 

اإلنترنت والتطبيقات.

أعلن���ت »مايكروس���وفت« 
الكويت امس عن مشاركتها في 
معرض »إنفوبيز 2011«، املعرض 
التجاري املتخصص في االتصاالت 
وتقني���ة املعلومات والذي يقام 
حتت رعاية وزير الدولة لشؤون 
مجلس األمة ووزير املواصالت 

د.محمد البصيري.
وم���ن املقرر أن يقام معرض 
»إنفوبيز 2011« في أرض املعارض 
الدولية في الكويت وذلك خالل 
الفترة املمتدة من 30 يناير إلى 
3 فبراير اجل���اري، حيث ميثل 
مع���رض »إنفوبيز« بالنس���بة 
إلى »مايكروسوفت« وشركائها 
منصة مثالية لعرض منتجاتها 
وابتكاراتها التقنية، والتعاون مع 
العمالء والشركاء لتطوير اقتصاد 
يعتمد على املعرفة املتطورة في 

الكويت.
املناس���بة، قال مدير  وبهذه 
إيهاب  الكويت  مايكروس���وفت 
مصطفى: »ندرك أهمية »إنفوبيز« 
كمنصة تتيح لنا عرض أحدث 
حلولنا املخصصة للشركات والتي 
حتقق قدرة إنتاجية أعظم، وتعزز 
املزايا التنافسية للعمالء، ونحن 
في »مايكروس���وفت« ملتزمون 
باحلفاظ على مكانتنا كش���ريك 
تقني مفضل، ومتنحنا فعاليات 
مثل »إنفوبي���ز« فرصة كبيرة 
للتفاعل مع عمالئنا وإس���دائهم 
النصائ���ح الهامة ح���ول كيفية 
تعزيز استثماراتهم التقنية بشكل 
اس���تراتيجي للنمو ضمن بيئة 

القدرة البشرية حفظ املعلومات 
وتنظيمها واسترجاعها بالطرق 

املشروعة.
وأشار الى انه تطبيقا لذلك فإن 
شركة »أميس« تقوم حاليا بتنفيذ 
مشروع تطبيق دعم اتخاذ القرار 
على موسوعة التشريعات لديوان 
اخلدمة املدنية والذي يتمثل في 
حصر وتوثيق جميع األشكال 
التش����ريعية املتعلقة بالديوان 
ومنها دستور الدولة والقوانني 
اإلدارية بصورها املختلفة وكذلك 
األوامر واملراسيم األميرية ذات 
الصفة التشريعية أو التنظيمية 
ال����وزراء  وق����رارات مجل����س 
والقرارات اإلداري����ة واللوائح 
التنظيمي����ة املتوافرة بالديوان 
وجتميع كل مصادر التشريعات 
من اجلريدة الرسمية »الكويت 

أعمال ديناميكية باستمرار«.
القطاع  من جهته، قال مدير 
احلكومي »مايكروسوفت« الكويت 
محمد التورة: »نحن نلتزم الشراكة 
م���ع القطاع احلكوم���ي بتوفير 
منتجات وخدمات تقنية مبتكرة 
قادرة على إعادة تش���كيل مكان 

العمل وحتقق االستفادة«.
اليوم  الش���ركات  وحتتاج 
إلى حل متكامل إلدارة األعمال 
يوفر معلومات مهمة وشاملة 
ف���ي الوقت املناس���ب. ويزود 
»مايكروسوفت دايناميكس« 
الشركات باملعلومات الالزمة عبر 
الوصول إلى البيانات ذات الصلة 
في الوقت املناسب، مما يتيح 
املتنامية  لهم معاجلة املطالب 
ألعمالهم. وبالتالي متكينهم من 
اتخاذ قرارات مطلعة لتعزيز 

جناح أعمالهم.

عبدالعزيز البالول

تامر بشارة 

هناك فنادق ل���م يتم تصنيفها 
وعددها 10 فن���ادق هي »فندق 
اخللي���ج )GULF(، الس���املية 
وميسوني، الس���املية وبالزيو، 
حولي واملوفينبيك، املنطقة احلرة 
والبحرين، مدينة الكويت ورفاد 
باالس، اب���ي احلصانية وايبس 
شرق، الشرق وديفونا، بنيد القار 
وشاطئ املسيلة، املسيلة ومنتجع 
صحاري للجولف، وصبحان«. 

الشقق الفندقية
وعن الشقق الفندقية ذكرت 
اإلحصائي���ة أن ع���دد الش���قق 
الفندقية درجة ديلوكس ش���قة 
فندقية واحدة هي »ميراج سويت، 

الشعب البحري«.
وذك���رت اإلحصائية أن عدد 
الش���قق الفندقية درجة أولى 11 
شقة هي »فنيسا، الشرق وكويت 
ريزيدنس، الشرق وبودل، الساملية 
الس���املية ودرمي  وسارة بالزا، 
الساملية وفلوري هوليديز  أن، 
الس���املية ونيكست  س���ويت، 
بوينت، الس���املية وارنزا تاور، 
الساملية وياميز سكوير ريزدنس، 
حولي ورويال ريزيدنس، بنيد 
القار وامبيريال ريزيدنس، وبنيد 

القار«. 
وجاء في اإلحصائية أن عدد 
الشقق الفندقية درجة ثانية 16 
شقة هي »الكورنيش، الساملية 
وكويت ريزدينس، الشرق وفرح 
موتيل، بنيد القار وبراداي سيتي 
سويت، الشرق وسفاري هاوس، 
املرقاب وجمايكا أن »2«، الساملية 
وحصة هاوس، بنيد القار ودرمي 
هاوس، بنيد القار واملنتصرين، 
الساملية وجمايكا أن »1«، الساملية 
وهال موتيل »1«، بنيد القار ونوبل 
روز، الساملية وميوزيكال هاوس، 
حولي ومارينا رويال، الساملية 
وت���راس »2«، الفنط���اس وهال 

موتيل »2«، بنيد القار«.
وأوضحت اإلحصائية أن عدد 
الشقق الفندقية غير املصنفة 19 
شقة هي »غني باالس، الساملية 
الفروانية  وكونتينتال سويت، 
الس���املية وتراس  أن،  ورويال 
الفنط���اس وكويت حياة،   ،»1«
الساملية وفيرست بالزا، املهبولة 
وكويت باالس، الساملية وكونز 
أن، الساملية واالليزية لالجنحة، 
الساملية  الساملية ورويال كازا، 
واروكيس، حول���ي والضيافة، 
الفروانية وتراس »3«، الفنطاس 
املهبولة ومينا هاوس،  والماك، 
الساملية وميراج، الساملية وروؤم 
أن، الس���املية وجلف كازا، بنيد 
القار وفاميلي سويت، الساملية 

وسويت هوم، بنيد القار«. 

إل���ى أن عدده���ا 14 فندقا وهي 
»رمادا الكويت، الرقعي وايبس، 
الساملية وس���فير املطار، مطار 
الكويت وريتز الشرق، الشرق 
وامبيريال، بنيد القار والواحة، 
الشرق ورويال س���ويت، بنيد 
القار وسويس بل كويت بالزا، 
مدينة الكوي���ت واجلاز، حولي 
انترناشونال،  البستكي  وفندق 
بنيد القار وكويت حياة، حولي 
وريتز الساملية، الساملية وفندق 
كويت بالزا سويس بل، مدينة 
الكويت وفندق ومنتجع الرمال، 

والبدع«.
وأك���دت اإلحصائية أن عدد 
الفنادق فئة النجمتني 3 فنادق 
هي »كارلتون تاور، القبلة والبيت 
القار وكونتننتال  الثاني، بنيد 

حولي، حولي«.
وع���ن الفنادق فئ���ة النجمة 
الواح���دة عدده���ا 3 فنادق هي 
»كارلتون اخلليج، مدينة الكويت 
الس���املية والربيع  والدول���ي، 

كونتننتال، والساملية«.
الى أن  واشارت اإلحصائية 

الساملية  الكويت،  أن  وهوليدي 
ولو روي���ال ارابيا تاور، القبلة 
وس���فير انترناشونال الكويت، 
الق���ار وفن���دق ومنتجع  بنيد 
كوبثورن سليل اجلهراء، اجلهراء 
وهوليدي أن داون تاون، الشرق 
وريتز الساملية، الساملية وكوستا 
ديل سول، الشعب البحري ولو 

رويال ارابيا، بنيد القار«.
أما ع���ن الفنادق فئ���ة ال� 3 
جنوم فقد اش���ارت االحصائية 

الفندقي���ة الت���ي مت تصنيفه���ا 
واملنش���آت األخرى التي لم يتم 
تصنيفها علما أن الشقق الفندقة 
3 تصنيف���ات »درجة ديلوكس 
ودرجة أولى ودرج���ة ثانية«، 
كما أن الفن���ادق مصنفة إلى »1 

و2و3و4و5 جنوم«.
وجاء في اإلحصائية أن عدد 
الفنادق فئة ال� 5 جنوم بالكويت 
11 فندقا هي »شيراتون الكويت، 
القبلة وجي دبليوماريوت، القبلة 
وراديسون ساس، البدع ومنتجع 
هيلتون الكويت، املنقف وكراون 
بالزا، الفروانية وفندق ومنتجع 
نادي النخيل، سلوى وفندق مرينا 
الكويت، الساملية وفندق الساحل، 
الب���دع وفندق املنش���ر روتانا، 
الفحيحيل وفندق الريجينسي، 
البدع وفندق سفير وريزيدنس 

الفنطاس، والفنطاس«.
وذكرت اإلحصائية أن الفنادق 
فئ���ة ال� 4 جنوم عددها 11 فندقا 
أيضا هي »شيراتون فوربوينتس، 
القبل���ة وكورتي���ارد، الش���رق 
وبالزا أثنيه الكويت، بنيد القار 

عاطف رمضان 
كش���ف رئيس قسم شؤون 
الفن���ادق ف���ي وزارة التج���ارة 
والصناع���ة تامر بش���ارة عن 
اجتماع ستعقده اللجنة الدائمة 
الفنادق والش���قق  لتصني���ف 
الفندقي���ة واملنتجع���ات قريبا 
لتحديد تصنيف بعض املنشآت 

الفندقية اجلديدة.
وأضاف بشارة في تصريح 
الفنية  اللجنة  أن  ل� »األنب���اء« 
الفندقية  املنش���آت  لتصني���ف 
واملنتجعات املنبثقة من اللجنة 
الدائمة لتصنيف الفنادق والشقق 
الفندقية واملنتجعات تقوم بزيارة 
الفترة احلالية  ميدانية خ���الل 
لتحدي���د تصني���ف بعض هذه 
اللجنة  املنش���آت. وقد صادف 
الفني���ة بع���ض العراقيل خالل 
اختيار املنش���آت الفندقية التي 
تتم زيارتها وذلك بسبب أن بعض 
الفندقية لم  الفنادق والش���قق 
تستكمل جميع مرافقها الداخلية 
وانها غير مستعدة للتصنيف في 

الوقت احلالي.
وذكر بش���ارة أنه مت إرسال 
مذك���رة داخلي���ة إلدارة الرقابة 
التج���ارة  ب���وزارة  التجاري���ة 
والصناعة تتضمن ضرورة إغالق 
مباشر ألي منشأة فندقية يتبني 
عملها من دون ترخيص »جتاري« 

أو »تشغيلي« ساري املفعول.
وأشار بشارة إلى أنه ستتم 
مخالفة جميع املنشآت الفندقية 
التي تعمل بترخيص منتهي املدة 
كما تتم دراس���ة حتويل جميع 
بنايات الشقق املفروشة إلى شقق 
فندقي���ة حيث إنها تقوم بنفس 

العمل.
وأش���ار الى أنه يوجد ربط 
بني وزارة التج���ارة والصناعة 
الكويت ووزارة  وكل من بلدية 
الداخلية ملتابعة املنشآت املخالفة 
أنواعها وس���يتم خالل  بجميع 
الفت���رة القريب���ة املقبلة القيام 
بزيارات مفاجئة للمنشآت التي 
مت تصنيفها بهدف االطالع على 
مدى اتباعها للمعايير واجلودة 

في اخلدمة للنزالء.
واستطرد بشارة قائال: تشير 
وزارة التجارة والصناعة إلى أنه 
في حال وجود أي ش���كوى من 
أي نزيل بأي منشأة فندقية أن 
يتوجه للوزارة للبت في مضمون 

الشكوى.
وقد أس���فرت الزيارات التي 
قامت بها اللجنة الفنية لتصنيف 
الفنادق والش���قق الفندقية عن 
آخر إحصائية للفترة من 2000 
إلى 2010 حصلت »األنباء« على 
نسخة منها تطرقت إلى املنشآت 

فنادق فئة 4 نجوم
القبلةشيراتون فوربوينتس1
الشرقكورتيارد2
بنيد القاربالزا أثنيه الكويت3
السامليةهوليدي ان الكويت4
القبلةلو رويال ارابيا تاور5
بنيد القارسفير انترناشونال الكويت6
اجلهراءفندق ومنتجع كوبثورن سليل اجلهراء7
الشرقهوليدي ان داون تاون8
السامليةريتز الساملية9
الشعب البحريكوستاديل سول10
بنيد القارلو رويال ارابيا11

»شؤون الفنادق« أرسلت مذكرة للرقابة توصي بإغالق المنشآت العاملة من دون ترخيص ساري المفعول

بشارة لـ »األنباء«: »اللجنة الدائمة لتصنيف الفنادق« بـ »التجارة«
تجتمع قريبًا لتحديد تصنيف بعض المنشآت الفندقية الجديدة

آخر احصائية للفترة من عام 2000 الى 2010
فنادق فئة 5 نجوم

القبلةشيراتون الكويت1
القبلةجي دبليو ماريوت2
البدعراديسون ساس3
املنقفمنتجع هيلتون الكويت4
الفروانيةكراون بالزا5
سلوىفندق ومنتجع نادي النخيل6
السامليةفندق مرينا الكويت7
البدعفندق الساحل8
الفحيحيلفندق املنشر روتانا9
البدعالريجنسي10
الفنطاسسفير وريزيدنس الفنطاس11


